Tanulói Házirend
A tanuló jogai:
1. A tanulás komoly és nem egyszer nehéz munka; ehhez nyújtanak segítséget a
tanítási órák, a nevelők magyarázatai, a korrepetálások, a napközis foglalkozások, a
tanulószoba, szakkörök, tanulmányi versenyek, reggeli áhítatok, a szertárak
felszerelése stb… A tanulónak joga van, hogy mindezeket – felügyelet mellett –
igénybe vegye, ahhoz, hogy minél jobb tanulmányi eredményt érjen el.
2. A tanuló joga, hogy személyi problémája, érdekei védelmében közvetlenül
osztályfőnökétől,
az
iskola
vezetőjétől
kérjen
segítséget.
3. A tanuló jogában áll az iskola rendezvényein részt venni, a szervezett
versenyeken indulni, kirándulni, táborozásra jelentkezni. Engedéllyel sport és
kulturális
tevékenységet
folytathat
az
iskolán
kívül
is.
4. Mint választó és választható részt vehet a különböző diákszervezetek
munkájában. Képviselőik és a diákközgyűlés révén véleményt nyilváníthatnak,
javaslatot tehetnek a tantestületnek a diákságot érintő kérdésekre, az iskolai
munkarend javítására s így elősegíthetik az iskola eredményesebb munkáját.

A tanuló kötelességei:
1. A tanuló legfőbb munkája a tanulás, amit végezzen – képességei szerint – a
lehető legjobban. Ehhez feltétlenül szükséges a lelkiismeretes felkészülés, valamint
az órákon való aktív részvétel.
2. A tanítás munkájában igyekezzen segíteni társainak, hogy mindenki jobb
eredményt érhessen el.
3. Az iskolai élet rendjéhez pontosan alkalmazkodik. A fegyelmezetlen magatartás
akadályozza a közösség munkáját, a példaadás viszont segíti a jobb osztály, és
iskolaközösség kialakulását.
4. Meg kell tanulni az idővel jól gazdálkodni, minden foglalkozáson ne korán, de
időben megjelenni.
5. Gondosan kell ügyelni az iskola berendezéseire, az okozott kárt meg kell
térítenie.
6. Ügyelni kell az iskola tisztaságára, amit elősegíthet váltócipő használatával is.

7. Szüleivel, nevelőivel, az iskola felnőtt dolgozóival, és mindenkivel, aki nála
idősebb, tisztelettudóan kell viselkedni, valamint a napszaknak megfelelően és
udvariasan kell köszönni.
8. A diákügyeletesnek is mindig engedelmességgel tartozik.
9. Az iskolán kívül úgy kell viselkedni, hogy az iskola jó hírére ne hozzon soha
szégyent.
10. Tanítási időben – megérkezéstől a tanítás befejezéséig – az iskola területét
elhagyni tilos, ill. csak osztályfőnöki vagy igazgatói engedéllyel lehetséges.
11. Minden tanuló köteles a tanítási napokon reggel legkésőbb 7.45-ig megérkezni
az iskolába.
12. Az iskola egész területén DOHÁNYOZNI TILOS. A tiltást figyelmen kívül
hagyó személy 30.000 Ft pénzbírsággal sújtható.
13. A tanuló a hiányzást követő napon köteles az igazolást osztályfőnökénél
leadni, amennyiben ezt elmulasztja, igazolatlanná válik hiányzása.
14. A tanuló által behozott értéktárgyakért az iskola semmilyen felelősséget nem
vállal.
15. Tanítási időben mobiltelefont, MP 3-4 lejátszót használni szigorúan tilos. Ezek
az eszközök kikapcsolt állapotban lehetnek a tanuló táskájában vagy zsebében.
Ellenkező esetben az eszközt a tanár elveheti, és a szülőnek szolgáltatja vissza.
16. Minden tanulónak illik erkölcsös öltözetben megjelenni az iskolában. Fiúknak
tilos fülbevalót hordani tanítási időben. Az Úr Isten minden embernek kellő
szépséget adományozott, melyet a lányok sem ronthatnak el sminkeléssel
(legalábbis, amíg az iskolában tartózkodnak).

